KOPERSHANDLEIDING:

Guardian
Reddingsboeikasten

™

www.glasdon.com

Bedankt voor je interesse in onze

Guardian™
Reddingsboeikasten

Ontworpen om veiligheidsapparatuur voor
het water veilig en klaar voor actie in geval van
nood te houden.

Bespreek je wensen met ons of
vraag vandaag nog een offerte
aan.
E-mailadres:

vragen@glasdon.com
Of
klik hier voor een

LiveChat
met onze
medewerkers.

In deze stapsgewijze handleiding…
•	De belangrijkste overweging bij het specificeren van een behuizing voor
Reddingsboeien.
•	Links naar behuizingen voor Reddingsboeien van Glasdon, installatie- en
instructiefolders en demonstratievideo’s

Stap 1:

welke maat
behuizing heb je
nodig?
Reddingsboeien nodig?
Ga door naar stap 2.

Guardian™ Reddingsboeikasten zijn verkrijgbaar in
twee maten om Reddingsboeien tot een diameter van
750mm of alternatieve werpbare reddingsmiddelen
zoals de B-Line™ Reddingsboei op te bergen.
Beide modellen zijn ontworpen met een universele pasvorm om
de Reddingsboeien en de werpboeien van verschillende fabrikanten te
huisvesten.
Guardian™ Reddingsboeikasten 600
•	Ideaal voor 24” (600mm) Reddingsboeien
met maximaal 164” (50m) touw of twee
B-Line™ Reddingsboeien.
•	Verkrijgbaar in rood en wit
•	Hoogte: 925mm, breedte: 768mm,
diepte: 250mm
•	Gewicht 9kg

Guardian™ Reddingsboeikasten 750
•	Ideaal voor 24” (600mm) of 30” (tot
750mm) Reddingsboeien met tot
164” (50m) touw of twee B-Line™
Reddingsboeien
•	Verkrijgbaar in rood en wit
•	Hoogte: 1065mm, breedte: 898mm,
diepte: 250mm
•	Gewicht 10,5kg

Ingebouwde veiligheids- en inspectiefuncties:
• Waterzegel

•	Een duidelijke instructiesticker aan de
binnenkant
•	Een stevige kastdeur met een
knikscharnier en een scharnierstang

•	Milieuvriendelijk - de behuizingskast is
na zijn levensduur recycleerbaar
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•	Ropemaster™ systeem – geschikt voor
verschillende soorten touw tot 50m
(164”)

Pak de
reddingsboei
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•	Vervaardigd van sterk, vandaal- en
weerbestendig Durapol™ polymeer

Houd het uiteinde
van de werplijn vast

•	Schakelvergrendeling
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Lees meer over
het Ropemaster™
snelontgrendelingssysteem
waardoor de boei en het touw
in één beweging en met slechts
één hand uit de behuizing
kunnen worden verwijderd.
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Lees onze Veelgestelde vragen >
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•	Indicator voor inspectie
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Pak de werplijn

1 2
3 4

Gooi de boei naar
de drenkeling.
Trek de drenkeling
naar de kant.

STAP 2:

Heb je een
Reddingsboei
of een werpbaar
persoonlijk
drijfmiddel nodig?

We kunnen Reddingsboeien van 24” en 30”
leveren met 30m (100’) of 50m (164’) werptouw
eraan bevestigd.

Weet je niet zeker welke maat Reddingsboeien je nodig hebt?

Guardian™ Reddingsboeikasten 600
24” Reddingsboeien wegen 2,7kg
Kan grote werpafstanden van 10-15 meter
overbruggen. Ondersteuning voor een
enkele redding in het water. Ideaal voor
reddingspogingen in rivieren, meren en
op glooiende stranden.

Guardian™ Reddingsboeikasten 750
30” Reddingsboeien wegen 2,5kg
Ondersteuning voor meerdere reddingen
tegelijk. Ideaal voor waar er een werppunt
is vanaf pieren, jachthavens of aan boord
van een vaartuig.

B-Line™ Reddingsboei
Lichtgewicht een apparaat dat in in
torpedostijl in het water drijft en 1,3kg
weegt.
Lengte 685mm. Kan tot 30m worden
gegooid en biedt de reddingsboot
voldoende drijfvermogen om voorzichtig
met behulp van het 31m lange touw
terug naar de kust te worden gerold.
Lees onze Veelgestelde vragen >

Lees hier meer over de
reddingsboeien of de B-Line
werpboei van Glasdon.

De reddingsboeien van Glasdon
voldoen aan de voorschriften
van SOLAS 74/83.

Stap 3:

Waar ga je de
behuizing voor
Reddingsboeien
plaatsen?

De bevestigingen zijn
optioneel en de Guardian™
Reddingsboeikasten kunnen
ook zonder deze worden
gekocht.

Wat je bestaande of beoogde locatie ook is, de Guardian™
Reddingsboeikasten zijn een flexibele oplossing met
bevestigingsopties voor montage aan een rail, aan een
wand of op een paal.
Maak een Reddingsboeien station door de behuizingskast aan een
paal te bevestigen. We bieden ook Armortec™ gecoate stalen palen, die
op het oppervlak kunnen worden gemonteerd of in de grond in beton
kunnen worden vastgezet.

Je kunt er ook voor kiezen om de behuizing met onze bevestigingssets
eenvoudig aan bestaande wanden en balustrades te monteren.

(Eenvoudig te volgen bevestigingsinstructies zijn hier te downloaden.)

Stap 4:

Welke extra opties
zijn er?

Alle Guardian™ Reddingsboeikasten worden geleverd
met essentiële instructiestickers aan de binnenkant
van de kast. Dit helpt bij het snel inzetten van de
Reddingsboeien of de reddingsboeien en werptouw.
De buitenkant van de behuizingskast is ook ontworpen voor
personalisatie. Dit geeft je de mogelijkheid om extra stickers met
instructies of waarschuwingen toe te voegen, samen met je autoriteit of
bedrijfsbranding.
Wij kunnen je geheel gratis helpen bij het samenstellen van de
berichten, terwijl ons in-house team het kunstwerk ontwerpt en een
eerste visualisatie stuurt.

Aanvullende inspectie- en operationele kenmerken
•	Indicator voor inspectie - gemakkelijk de inhoud in de kast te bekijken, zonder de
kast te openen.

Of
klik hier voor een

LiveChat
met onze
medewerkers.
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E-mailadres:

I nsp e

Bespreek je wensen met ons of
vraag vandaag nog een offerte
aan.

•	Dekselsteun - wanneer de kast op een paal is gemonteerd, kan er ook een
dekselhouder worden toegevoegd om tijdens inspectie het deksel van de kast open
te kunnen houden.

Over ons

Sinds 1959 is onze missie het ontwerpen,
het produceren en leveren van
innovatieve marktleidende producten
waarmee onze klanten aan een schoner,
veiliger en duurzamer milieu kunnen
bijdragen.
Als je vragen hebt, neem dan contact op.
Je kunt hier ook onze
klantbeoordelingen bekijken.

Bestel vandaag
nog je Guardian™
Reddingsboeikasten.
Een offerte aanvragen:

www.glasdon.com/
reddingsmateriaal/guardian-tmreddingsboeikasten

Bekijk onze video’s
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